
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. 
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi: 
 

 
O D L U K U 

o isplati novčanih sredstava 
 iz Proračuna općine Oprisavci za 2018.g.  

na ime kapitalne donacije – RŽU "Uzvišenja Sv. Križa" Oprisavci 
za župnu crkvu u Oprisavcima 

 
Članak 1. 

 Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna općine 
Oprisavci za 2018.g. u ukupnom iznosu 70.000,00 kn (sedamdesettisuća kuna)  u svrhu novčane 
pomoći za obnovu župne crkve u Oprisavcima - RŽU „UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA, Trg 
Svetog Križa 17, Oprisavci, OIB: 29482080189.  

 
 

 Članak 2. 
 Dio novčanih sredstava iz članka 1. biti će realiziran sukladno Odluci o dodjeli sredstava 
udrugama prijavljenim na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge u kulturi na području Općine Oprisavci za 2018. godinu za PROGRAM 
ZAŠTITE SAKRALNIH OBJEKATA. 
 Sukladno stavku 1. ovog članka razika novčanih sredstva do 70.000,00 kn   teretit će poziciju 
kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a realizirat će se plaćanjem  na račun -IBAN 
HR0723400091110616929. 
 

 
Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i povjerava se računovodstvu na daljnju 
provedbu. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI 

 
 

KLASA: 023-05/18-01/10 
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1 
Oprisavci, 15. ožujka 2018 .g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 
 

DOSTAVITI 

1. RŽU „UZVIŠENJA SVETOG KRIŽA“, Oprisavci, 
2. Računovodstvo, 
3. Dosje  zapisnika. 
4. Pismohrana. 



 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem 
članka 30. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), 
Općinsko vijeće općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi: 
 

 
O D L U K U 

o isplati novčane pomoći 
ANTEI JANKOVIĆ,  Hrvatskih velikana 74,  Oprisavci 

u svrhu kupnje medicinskog pomagala 
„Libre freestyle“ čitač i senzor za dijabetes 

 
 

Članak 1. 
Općinsko vijeće općine Oprisavci odobrava isplatu novčanih sredstava iz Proračuna 

općine Oprisavci za 2018.g. u iznosu 20.000,00 kn  (dvadesettisuća kuna) u svrhu novčane 
pomoći za kupnje medicinskog pomagala „Libre freestyle“ čitač i senzor 
za dijabetes - na ime: 
 

ANTEA JANKOVIĆ (10,5 godina) , Hrvatskih velikana 74,  Oprisavci 
koja boluje od kronične neizlječive bolesti  

DIJABETES MELITUS TIP 1 – OVISNA O INZULINU 
 

Članak 2. 
 Novčana sredstva iz članka 1. biti će isplaćena na tekući račun majke  ANE 
JANKOVIĆ,  Hrvatskih velikana 74,  Oprisavci. IBAN HR6523400093231119208/PBZ i 
to na način da se odobreni iznos isplati u četiri jednaka obroka (4x5.000,00 kn) .   
 
 

Članak 3. 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja  i povjerava se računovodstvu na daljnju 
provedbu.  
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI 

 
 

KLASA: 023-05/18-01/09 
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1 
Oprisavci, 15. ožujka 2018 .g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 
 

DOSTAVITI 

1. Računovodstvo, 
2. Dosje  zapisnika. 
3. Pismohrana.  



Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N“ br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08 ,36/09, 150/11, 144/12,  19/13, 137/15 i 123/17) i temeljem članka 30. 
Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 03/18), Općinsko vijeće 
općine Oprisavci na 6. sjednici održanoj dana 15. ožujka 2018. godine, donosi: 
 

 
 

ZAKLJUČAK 
o razmatranju zamolbe obitelji Vukoje  

iz Trnjanskih Kuta br. 73 
 
 

I 
Općinsko vijeće općine Oprisavci razmotrilo je zamolbu obitelji Karmele i Marka 

Vukoje, Trnjanski Kuti 73 za pomoć pri završetku  dječjih soba točnije za stolariju, žbukanje, 
podove i namještaj, te zaključilo sljedeće: 

 
- nalaže se Općinskom  načelniku da posjeti obitelj Vukoje i  utvrdi o kojim se 

radovima točno radi, te sastavi troškovnik za iste.  

- nakon procjene navedenih radova i troškova zadužuje se načelnik da donese 

odluku o pomoći prema vlastitoj procjeni. 

 

 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE OPRISAVCI 

 
 

KLASA: 023-05/18-01/17 
UR. BROJ: 2178/14-01-18-1 
Oprisavci, 15. ožujka 2018 .g. 

PREDSJEDNIK 
OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Mijo Uremović 
 

 

 

DOSTAVITI 

1. Općinski načelnik, ovdje, 
2. Dosje  zapisnika. 
3. Pismohrana.  

 


	Sukladno stavku 1. ovog članka razika novčanih sredstva do 70.000,00 kn   teretit će poziciju kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a realizirat će se plaćanjem  na račun -IBAN HR0723400091110616929.

